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Förord 
 

Jag har varit fascinerad av hotellbranschen och av att komma till nya 
platser och destinationer ända sedan jag var liten. Det är alltid en speciell 
känsla i magen när man anländer till en ny destination eller står vid 
receptionsdisken och ska checka in på ett hotell. Spänningen är olidlig och 
man har ingen aning om vilket rum som kommer bli sitt för natten eller vad 
resmålet erbjuder. 
 
Det är på grund av detta intresse som jag har studerat Turismprogrammet 
och även därför jag skriver om just hotellbranschen och dess utveckling i 
Umeå. Det har varit en lärorik och väldigt rolig resa att färdigställa 
uppsatsen. Som dessutom kombinerats med ett deltidsjobb i receptionen på 
Stora Hotellet i Umeå. 
 
Det som var absolut roligast under arbetets gång var att få komma ut till 
företagen och träffa ledare från hotellbranschen och destinationsbolaget i 
Umeå. Ett stort tack vill jag rikta till alla de aktörer som tog sig tid för att 
träffa mig och som verkligen la sitt engagemang för att besvara på mina 
frågor. Utan era kloka ord och värderingar hade detta aldrig blivit en 
uppsats. Även ett stort tack till min handledare Lars Larsson.  
 
Dessutom vill jag tacka min mamma som har hjälpt mig mycket genom 
arbetets gång och min fina pojkvän som har haft tålamod och funnits där 
för mig varje dag. 

 
 

Tusen tack!  
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ABSTRACT  
 
The purpose of this study is to investigate the hotel industry's 
competitiveness in Umeå within a destination perspective. This will be 
investigated through analysing the various hotel operators’ structure of 
working and their different strategies to meet the competition on the 
market. In addition, the study includes the hotel companies of Umeå ways 
of working to attract visitors to the city of Umeå.  
 
The method has been used to answer the purpose and issues. It has been 
used through interviews and through collected statistics. The interviews 
were conducted with various hotel operators as well as with the destination 
company Visit Umeå. Statistics show the hotel industry development in 
Umeå between the years of 2005 to 2015 in available capacity, occupied 
rooms, occupancy, RevPAR and revenue.  
 
The results of this study show the different policies and practices that the 
hotel industries used during elevated competition. Also listed are various 
hotel operator’s way to attract new guests to their business. Presented in 
this study is the destinations active work to attract more visitors to the city 
as well as their view of the current competitive situation in Umeå. 
 
 
 
Keywords: Hotel industry, competition, competiveness strategies, 
destination development. 
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1. INLEDNING 
 
Uppsatsen är skriven ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Kulturgeografi är:  
”en del av geografin som studerar hur människan och samhället använder, 
organiserar och formas av omvärldens resurser och förutsättningar. 
Geografiska variationer, lokaliseringsmönster och rumsliga flöden är 
centrala studiefält liksom samspelet mellan människan och miljön” (Gren 
och Hallin, sid 10, 2003) 
 
Kulturgeografi är inom samhällsvetenskapen och handlar om människor 
och samhällets geografi. Enligt Gren och Hallin (2003) skiljer 
kulturgeografi sig mot samhällsvetenskapen på det vis att det studerar 
rumsliga perspektiv. Rumsliga perspektiv är när utgångspunkten i 
studierna är företeelsers lokalisering, förankring, utbredning och 
fördelning på jordytan. Det rumsliga perspektivet utgår ofta ifrån specifika 
rumsliga avgöranden i analysen som i detta fall är platsen Umeå (Gren & 
Hallin, 2003).  
 
Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige enligt 
Tillväxtverket (2013). Vilket betyder att många investeringar görs inom 
turismbranschen (ett exempel är hotellbranschen i Umeå). Mellan åren 
2013 och 2018 beräknas hotellmarknaden i Europa ha en tillväxt på 29.4 
procent i marknadsvärde. Dessutom beräknas det vara ett behov på en 
miljon nya hotellrum fram till 2018 (Marketline, 2014). Enligt Gillberg 
(2014) uppskattas det i enbart i Sverige behövas 18 000 nya hotellrum fram 
till 2020. Detta leder till att nya hotell byggs på hotellmarknaden till följd 
av en ökande tillväxt på marknaden.  
 
Denna tillväxt har inte undgått Umeå. Jämförs intäkter på 
hotellmarknadens i Umeå med rikets intäkter mellan åren 2009 och 2015 
har Umeås intäkter ökat med 44 % medans rikets intäkter har ökat med 35 
% enligt SCB:s inkvarteringsstatistik (2016). Det senaste tre åren har tre 
nya hotell etablerat sig. I år (2016) kommer två nya hotellverksamheter att 
etablera (Visit Umeå, 2016). Detta betyder att konkurrensen ökar och de 
redan befintliga hotellaktörerna måste arbeta med konkurrensstrategier och 
marknadsföring.  
 
Timothy och Teye (2011) menar att hotellverksamheterna måste erbjuda 
något extra vid ökad konkurrens. Därför har många hotellaktörer börjat 
skaffa sig nya faciliteter så som pool, spa, bastu, gym, konferenser, 
parkeringar, kaffemaskiner på rummet och gratis internet för att locka 
gästerna. Ökat utbud på hotellmarknaden ger kunderna större 
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valmöjligheter av hotell, därför är det viktigt att hotellaktörerna ligger 
steget före sina konkurrenter för att nå ut med erbjudanden till kunderna.  
 
Platsen är en viktig aspekt för hotellverksamheter eftersom det är platsen 
och destinationen som oftast lockar människor som i sin tur behöver 
någonstans att bo (Bohlin & Elbe, 2007). Därför är hotellverksamheternas 
lokalisering ytterst viktig för turisterna, beroende på deras syfte med 
vistelsen och genom marknadsföring kan hotellverksamheterna utnyttja sin 
lokalisering. Marknadsföra både verksamheten och platsen kan enligt Ek 
och Hulkman (2007) locka fler människor då många kan associera sig med 
just platsen men inte med hotellaktören.   
 
Studien syftar till att analysera och undersöka hotellbranschen i Umeå samt 
dess konkurrensläge. Studien undersöker även vilken påverkan den ökande 
konkurrensen har för Umeå som destination. De befintliga hotellaktörernas 
olika strategier och arbetssätt analyseras för att se hur de hanterar den 
ökade konkurrensen i staden. Dessutom analyseras konkurrensen utifrån 
ett destinationsperspektiv för att beskriva destinationsbolagets planer och 
arbetssätt. Hotellaktörernas och destinationsbolagets syn på konkurrensen 
kommer även att undersökas för att få en övergripande bild på hur 
konkurrensen upplevs på aktörsnivå i Umeå.  
 
För att undersöka de olika frågeställningarna och besvara studiens syfte har 
intervjuer genomförts samt statisk samlats in och sammanställts. 
Intervjuerna gjordes med fem hotellansvariga för sex hotell varav en av de 
intervjuade personerna hade ansvar för två av hotellverksamheterna samt 
en intervju med destinationsbolaget Visit Umeås VD. Den offentliga 
statistik som analyseras beskriver utvecklingen i hotellbranschen mellan 
åren 2005-2015.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur befintliga 
hotellverksamheter arbetar för att klara en hårdnande konkurrens på 
marknaden samt att undersöka Umeå som destination och 
destinationsbolagets sätt att arbeta.  
 

i. Hur ser de mer etablerade hotellaktörerna på den rådande 
konkurrensen inom boendesektorn?  

ii. Hur hanterar stadens etablerade hotellaktörer situationen och vilka 
konkurrensstrategier använder de? Påverkas de av ökad konkurrens? 
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iii. Hur ser destinationsbolaget på den rådande konkurrensen inom 
boendesektorn?  

iv. Hur arbetar destinationsansvariga i Umeå för att locka fler gäster till 
Umeå och vilka strategier använder de sig av?  
 

1.2 Avgränsningar 
 
Avgränsningar i statistikdelen har varit att presentera statistiken i form av 
helårsdata och månadsvis, framförallt för att få en större helhetsbild över 
den bearbetade statistiken mellan åren 2005-2015. Det saknas statistik för 
intäkter året 2008 vilket blir ett glapp i resultatet i två olika figurer i RevPar 
samt totala logiintäkter.  
 

1.3 Begreppsförklaring  
 
RevPar - Revenue per avalible room = den genomsnittliga intäkten per 
tillgängligt rum. Totala intäkter/Tillgängliga rum = RevPar.  
 
Disponibel kapacitet – Antal tillgängliga hotellrum  
 
Beläggningsgrad– Antal sålda rum dividerat med antal tillgängliga rum.  

Kedjeägda hotell – Hotell som ägs och är beroende av en koncern där 
flertalet hotell ingår.  

Nyetablerade hotell – Hotell som öppnat de senaste två åren.  

Prisfälla – priserna pressar neråt och konkurrensen från företag med bättre 
teknologisk standard blir högre. 

2. TEORETISKT RAMVERK 
 

2.1 Platstillhörighet  
 

Massey menar att platser är sociala konstruktioner, att platsen skapas 
genom sociala sammanhang och det är vad som ger en viss platskänsla eller 
platsidentitet (Massey, 1991) Dessutom menar Massey (1991) att en plats 
inte endast har en identitet utan att platsen rymmer flera olika identiteter. 
Vid ökad globalisering blir platsbegrepp bland individer mer diffust.  
Beroende på vem som är på platsen upplevs den olika för olika personer. 
Det kan bero på att vissa personer har en viss relation till platsen eller helt 
enkelt inte har någon relation till platsen alls (Hay, 1998). En relation i 
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denna kontext kan handla om att de är uppväxta, har familj eller känner 
någon sorts säkerhet på platsen.  
Det sociala och det rumsliga är två aspekter som är sammanflätade med 
varandra på en plats. En social förändring eller påverkan på en plats kan ge 
platsen ett annat socialt utfall. Det svåra är att separera vad som är rumsligt 
och vad som är socialt då de är nära och ständigt påverkas av varandra 
(Gren & Hallin, 2003). Rum är konstruerat av människor och samhällen 
men även uppfattningar och handlingar kring platser är människans påfund 
för att vara socialt praktiska (Gren & Hallin, 2003).  
Med rumsligt perspektiv utifrån den geografiska dimensionen utgår man 
från företeelsers lokalisering, förankring, utbredning och fördelning på 
jordytan (Gren & Hallin, 2003). För att rumsligt förankra ekonomin som 
ett exempel sker detta genom att produktion, utbyte av varor och tjänster  
och beslut alltid materiellt äger rum någonstans, i en fabrik, på vägar, i 
köpcentrum, på hotell eller i ett styrelserum (Gren & Hallin, 2003).  
 

2.1.1 Platsen som produkt 
 

Ek och Hultman (2007) anser att en plats är nära sammankopplat med 
människors materialiserande och mentala föreställningar genom social 
interaktion (tex ett resecentrum där ett kontinuerligt flöde av människor 
sker som upprätthåller funktionen på platsen). Beroende på hur människor 
ser på platsen kan den även ses som en produkt enligt Ek och Hultman 
(2007). Vidare bekräftar Warnaby och Medway (2013) att platsen är 
skapad och även definierad av människor men också att många företag 
väljer att marknadsföra sig med hjälp av platsen. Detta gör aktörer ofta för 
att få en ”universal produkt” av platsen för att nå ut till så många som 
möjligt (Warnaby & Medway, 2013). Vilket kan kopplas med vad Larsson 
(2003) menar med Universal produkt som beskrivs i avsnitt 2.3.1.   
 

2.2 Destinationen 
 
En destination är från början en plats som utvecklats till ett resmål för 
turister. Med andra ord är en destination en plats eller ett område där turism 
utövas (Bohlin och Elbe, 2007). För att en stad ska kunna räknas som en 
destination krävs tre faktorer enligt Bohlin och Elbe (2007), en attraktion, 
infrastruktur samt ett utbud av stödjande tjänster som gör det möjligt att 
befinna sig på destinationen.  
 
Attraktionen är kärnan i vad turisterna efterfrågar på destinationen. Oftast 
kan attraktionerna som lockar turisten vara av olika karaktärer och är oftast 
olika för olika personer. Det kan vara temporära attraktioner så som 
evenemang av olika slag och så kan det vara permanenta attraktioner som 
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exempelvis ett museum (Bohlin och Elbe, 2007). Infrastruktur utgör 
grundläggande system och resurser som krävs för att ett samhälle ska 
fungera. Exempel på det är vägar, vatten, sophantering, och 
avloppshantering. De olika resurserna måste även fungera för att 
turisternas behov och förväntningar ska uppfyllas. Dessutom är 
tillgängligheten viktigt vid infrastruktur, vilket är förståeligt när man pratar 
om turister eftersom de på något vis måste ta sig till destinationen. Alltså 
måste ett fungerande transportsystem finnas så som vägar, järnvägar, 
hamnar, flygplatser och lokaltrafik. 
Detta är ändå inte tillräckligt för att en plats ska kallas en destination utan 
det krävs mer, stödjande tjänster och kringservice är en viktig del för att 
turismnäringen ska fungera. Det kan vara i form av hotell, vandrarhem, 
campingar men också restauranger, taxibilar, bensinstationer, 
shoppingmöjligheter och mycket mer. Alltså kan en plats som har alla 
dessa delar kallas för en destination enligt Bohlin och Elbe (2007).  
Kamfjord (1999) väljer att istället kalla destinationer för område eller 
resmål. Olika områden har olika förutsättningar till att utvecklas till en 
kommersiell turismindustri. Det beror på fyra olika aspekter, landskapet 
som kan vara en attraktion, arena, ram eller en profilering av besöksmålet. 
Gemensamma nyttigheter är faciliteter som är anpassade för allmänhetens 
fria bruk som tillexempel offentlig sektor som kultur, parker, idrott och 
allmänna transporter. Infrastruktur som är den tredje aspekten och kan vara 
vägar, hamnar, järnvägar och flygplatser alltså tillgängligheten på 
destinationen. Övrigt näringsliv kan jämföras med Bohlins och Elbes 
(2007) stödjande tjänster. Till skillnad från Bohlins och Elbes teori (2007) 
anser Kamfjord (1999) att den totala turismprodukten kräver en geografisk 
avgränsning som är i direkt följd av marknadens resmönster.  
 

2.3 Destinationsutveckling 
 
En modell för att kunna beskriva och analysera destinationsutveckling är 
livscykelmodellen (Butler 2006 ur Bohlin & Elbe 2007).  
En destination går igenom olika faser, detta allt utifrån livscykelmodellen 
anser Bohlin och Elbe (2007). Introduktion, tillväxt, mognad, mättnad och 
nedgång är de 5 olika faserna en destination kan befinna sig i enligt Butler 
(2006). De tre första faserna (introduktion, tillväxt och mognad) är när 
destinationen är ny och många vill besöka den. Destinationen har en ljus 
framtid och är inte i något behov av att förändras. I denna fasen utvidgas 
destinationen oftast i form av att fler hotell byggs och det skapas fler 
attraktioner. Ett exempel kan vara just i Umeå att allt fler väljer att etablera 
hotell för att möta den höga efterfrågan som råder i staden. Därefter 
kommer mättnadsfasen då utbudet möter efterfrågan som leder till 
nedgångsfasen vilket då innebär att utbudet går om efterfrågan och ett 
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utbudsöverskott uppstår. När en nedgångsfas är ett faktum måste 
utvecklingsavdelningar i staden börja tänka nytt och låta kreativiteten flöda 
för att locka turister och utveckla nya attraktioner. Produktförnyelse kan 
vara den sjätte och sista fasen som vissa företag eller destinationer 
använder sig av för att utvecklas och återigen locka turister till sin 
destination. Vilket då kan handla om att förnya sin “destinationslogga” 
eller vända sig till en ny målgrupp i marknadsföringen (Bohlin och Elbe, 
2007). Butlers (2006) livscykelmodell kan beskriva och identifiera 
enskilda företag-, destinationer- och branschers livscykelprocess.  
Modellen har kritiserats för att den inte kan upptäcka alla olika situationer 
som en destination kan hamna i. Huvudsyftet kvarstår då varje fas kräver 
olika utvecklingsinitiativ för att hela tiden vara med och konkurrera med 
andra besöksmål (Bohlin och Elbe, 2007). Dessutom är det osäkert om alla 
destinationer hamnar i “rätt” ordning i deras utveckling som destination. 
Men det finns också risker med destinationsutveckling. Enligt Wright 
(2013) finns det risker med att utöka en destination. En risk är att besökare  
inte alltid kommer när hotellverksamheter byggs, det krävs rätt 
marknadsföring för rätt destination.  
 

2.3.1 Marknadsföring av destination  
 
Turistdestinationen är ett av de viktigaste elementen inom turismindustrin 
eftersom det är attraktionsförmågan som är det drivande till att turisten åker 
till destinationen (Burns & Holden 1995, Larsson 2003).  
När det pratas om “traditionell” marknadsföring vinklas det ofta till en 
föreställning om att marknadsföring är processen som ett företag styr och 
kontrollerar internt (Larsson, 2003). Däremot har destinationens 
marknadsföring särdrag som skiljer sig från enskilda företags 
marknadsföring. Den skiljer sig även en del ifrån den traditionella 
uppfattningen av marknadsföring. Det som krävs för att en destination ska 
kunna marknadsföra sig och nå ut till turister, är att det måste finns 
engagemang från flera aktörer och en sammanhållning inom destinationen 
(Larsson, 2003). Med sammanhållning menas att alla aktörer och företag 
bör stäva efter samma mål vilket annars kan påverka den totala upplevelsen 
av destinationen. Detta kan då också påverka destinationens gemensamma 
mål i marknadsföringsfrågorna (Larsson, 2003). Eftersom att produkten 
både konsumeras och produceras på samma plats ger detta möjligheter till 
destinationen att arbeta med interaktiva processer, alltså mellan turist och 
företag samtidigt som det ger möjligheter att arbeta internt mellan företag 
(Larsson, 2003). Därav finns det flera olika vägval att gå vid 
marknadsföring av en destination och det handlar inte om att endast 
destinationsbolaget ska marknadsföra utan alla aktörer bör hjälpas åt och 



  12 

ha samma mål för att locka till sig fler människor och besökare genom en 
universal produkt (Warnaby & Medway, 2013). 
 
 

2.4 Strategier vid tjänstekonkurrens    
   

Företag kan möta konkurrens på olika sätt. Grönroos (2014) beskriver fyra 
konkurrensstrategier.  
 
Tabell 1. Grönroos fyra strategiskt grundläggande perspektiv gällande 
konkurrens.  

Kärnproduktperspektiv Prisperspektiv 

Imageperspektiv Serviceperspektiv 
Källa: Grönroos, 2014 s.17. 
 
Kärnproduktperspektivet menar att konkurrensfördelarna kommer från 
kärnproduktens kvalitet. Kvaliteten är då faktorn som skiljer sig från 
konkurrenternas. Enligt Grönroos (2014) så är detta perspektivet 
fördelaktigt till företag som har varaktiga teknologiska fördelar. De aktörer 
som använder sig av detta perspektiv men som inte har det teknologiska 
fördelarna som krävs hamnar ofta i en prisfälla enligt Grönroos (2014). 
Med prisfälla menas att priserna pressar ner och konkurrensen från hotell 
med bättre teknologisk standard blir hög. Detta perspektiv kan styrkas 
genom Treacy och Weirsemas (1994) konkurrensstrategi 
”produktledning”. Då de menar att denna strategi har marknadsledande 
produkter i form av de bästa och senaste produkterna, vilket gör kundvärdet 
överlägset.  
 
Den andra strategin är prisperspektivet. Detta perspektiv är främst ett 
perspektiv som konkurrerar med låga priser. Alltså anser företaget att priset 
är det viktigaste för kundens värdeskapandeprocess (Grönroos, 2014). För 
att denna strategi ska vara hållbar anser Grönroos (2014) att företaget bör 
upprätthålla bestående kostnadsfördelar om det ska gå ihop sig, eftersom 
det då är billigt att producera och distribuera produkten eller tjänsten. 
Däremot om företaget har en fortsatt bra vinstmarginal men om 
kostnadsfördelen försvinner kan detta  bli en osäker strategi, då det finns 
risk för att konkurrenterna driver ner priset vilket också medför att 
utvecklingsmöjligheterna för företaget minskas (Grönroos, 2014). 
Prisperspektivet kan styrkas av Treacy och Weirsemas (1994) 
konkurrensstrategi ”operationell excellent” som betyder att verksamheten 
är bäst i branschen på pris och tillgänglighet.   
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Imageperspektivet är den tredje konkurrensstrategin. Detta perspektiv 
använder olika marknadskommunikationer för att skapa “immateriella 
värden utöver kärnproduktens värde” (Grönroos, 2014).  Företag som 
använder sig av denna strategi förutsätter att de har en attraktiv och 
funktionell kärnprodukt att utgå från eftersom det är kärnprodukten som är 
utgångspunkten i skapandet av kundvärde. Däremot är det varumärket 
företaget skapar genom marknadsföring som är det främsta bidraget till 
kundens värdeskapandeprocess i detta perspektiv. 
Marknadskommunikation är en stor del i denna strategi, därav kommer 
kapital också vara en stor bit i hur detta perspektivet fungerar. Har företaget 
inte kapital kommer produkten att förlora dragningskraften eller drivas ut 
av konkurrenterna (Grönroos, 2014).   
 
Det fjärde och sista perspektivet är serviceperspektivet. Detta perspektiv 
innebär att tjänstinnehållet i kundrelationerna har en strategisk betydelse. 
Priset är oviktigt i detta perspektiv utan den verkliga betydelsen är 
kostnaderna för kunderna på lång sikt. Genom ett  utvecklande av 
kundrelationernas alla delar till ett totalerbjudande, kan företagen utveckla 
bättre kundrelationer. Detta leder till att kunden får tjänster utöver 
kärnprodukten. Kärnprodukten är förutsättningen till framgång men alla 
tjänster runtomkring och utöver bildar tillsammans med kärnprodukten ett 
totalt tjänsteerbjudande. Det är det totala tjänsteerbjudandet som avgör om 
företaget blir framgångsrikt eller inte. Det är genom erbjudandet av tjänster 
utöver kärnprodukten som särskiljer sig från konkurrenterna som använder 
sig utav samma kärnprodukt med samma pris och kvalitet (Grönroos, 
2014). Detta perspektiv kan styrkas av Treacy och Weirsemas (1994) 
konkurrensstrategi ”kundorientering”. Detta för att verksamheten har ett 
överlägset kundvärde genom noggrann segmentering av sin marknad, 
utifrån gästernas kundbehov.   
 
Eftersom värdeskapandet tas upp i alla fyra perspektiven bör detta 
klargöras. Enligt Grönroos är det kunderna som genom 
värdeskapandeprocessen skapar sitt värde vid användandet av tjänsten, 
vilket även Vargo och Lusch (2008) styrker. Enligt Vargo och Lusch 
(2008) är kunden alltid delaktig i värdeskapandet av både produkter och 
tjänster.  
  

2.4.1 Marknadsföringsstrategier vid tjänstekonkurrens 
 
Hotell är företag som tillgodoser tjänster och inte produkter. Ett 
tjänsteföretag har en konkurrens som handlar väldigt mycket om just 
service och personlig kontakt (Grönroos, 2014).  
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I tjänsteföretag handlar det om att “förstå relationsmarknadsföring och hur 
andra hanterar kundrelationer i en nödvändighet för att förstå hur man 
ska leda ett företag i tjänstekonkurrens” (Grönroos, sid 32, 2014).  
I dagsläget har gästen mer information om tjänster och blir allt mer 
krävande vilket sätter press på företagarna att bli mer utbildade och 
behöver uppfylla de allt högre kundbehov.  
Enligt Grönroos (2014), fokuserar företagen allt mer på att tvinga fram en 
slags medvetenhet om tjänsternas betydelse för gäster men även för 
konkurrenter för att få en lösning till mervärde för gästerna när det är högre 
konkurrens. Vid hård konkurrens gäller det att försöka behålla kunderna, 
försöka varva nya och behålla dem. Därför är det viktigt att marknadsföra 
sina varor/tjänster positionerat mot sin målgrupp för att skapa 
kundengagemang (Grönroos, 2014). Enligt Gummesson (2002) är 
relationsmarknadsföring en mer lovande teori, precis som Grönroos (2014) 
menar med sin teori om strategier vid tjänstekonkurrens handlar om att 
möta kunden och försöka behålla den genom relationsmarknadsföring.  
 

2.5 Tidigare forskning inom ämnet  
 

Tidigare forskning inom detta ämnet finns, däremot inte för just det syfte 
och frågeställningar som studien besvarar. Uppsatsen som denna studie 
delvis bygger på undersökte nyetablerade hotellaktörers konkurrenssyn 
och strategier i Umeå. Studien förklarar de senaste etablerade 
hotellverksamheters tankar och deras mål under perioden 2012-2014.  

 
Studien heter: Konkurrens inom Umeås hotellmarknad och är skriven av 
Oscar Nilsson & Daniel Westman vårterminen 2015 på Umeå Universitet.   

 
Tanken med att bygga vidare från denna studie är att komplettera 
konkurrensstudier i Umeå Kommun. Motivet är att utveckla 
hotellbranschens sätt att se på konkurrens och sammanställa 
hotellverksamheternas och destinationens sätt att arbeta. Denna uppsats 
blir ur ett kulturgeografiskt-perspektiv där destinationsperspektivet 
representerar kulturgeografin. Den tidigare studie om ämnet var ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv och fokuserade mer på de ekonomiska 
utgångsläget.  

 
Det finns även en hel del andra uppsatser som undersöker konkurrens i 
olika hotellbranscher i Sverige men endast den tidigare nämnda och min 
som studerar konkurrensen i Umeås hotellbransch.  

 
Denna uppsats undersöker de äldre hotellaktörer i Umeå. Detta för att se 
på hur de arbetar vid förändringar på marknaden, dessutom för att se vilka 
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strategier de jobbar med vid nyetableringar på marknaden. För att resultatet 
kan visa en förändring i tid för Umeås hotellbransch och analysera 
marknadens förändringar de senaste tio åren, vilket är ett tidsspann de 
tidigare forskningarna inom ämnet inte studerat.  
 

2.6 Teoriförståelse 
 
Teorierna som jag har valt att använda i studien är teorier som jag anser är 
viktiga att förstå för att få en föreställning för vad platsen är, hur 
destinationer fungerar, hur samarbeten fungerar inom en destination och 
vilka konkurrensstrategier som tjänsteföretag kan använda sig utav vid 
förhöjd konkurrens. För att besvara förågeställningen om destinationers 
sätt att locka besökare och deras sätt att arbeta vid konkurrens är det viktigt 
att förstå vad en destination är vilket jag anser Bohlin och Elbe (2007) samt 
Kamfjord (1999) förklarar. Det behövs attraktion, infrastruktur samt 
stödjande tjänster men samtidigt att det behöver vara en geografisk 
avgränsning som är i direkt följd till marknades resmönster.  
Destinationer genomgår även en livscykel precis som olika företag gör 
(Butler 2006 ur Bohlin och Elbe 2007). Livscykeln beskriver de olika 
stadien som destinationen genomgår men vilket oftast är en mycket längre 
livstid än något annat jämförtbart företag. Om destinationen ska utvecklas 
behövs också fler inresande och mer arbete bakom för att locka besökare 
till destinationen. Det krävs då att destinationsbolaget och aktörerna i 
destinationen samarbetar för att marknadsföra destinationen. Enligt 
Larsson (2003) är det viktigt med ett gemensamt mål för destinationen för 
att nå ut med marknadsföringen, annars blir inte destinationen enhetlig och 
de potentiella besökarna blir osäkra på vad det egentligen är för en 
destination och vad som erbjuds. 
 
För att sedan gå in på aktörsnivå i destinationens hotellmarknad har jag 
tagit upp olika konkurrensstrategier som är bra att vara medveten om vid 
tjänstekonkurrens. Dessa teorier är även valda för att besvara på 
frågeställningarna hur hotellverksamheterna arbetar vid konkurrens och 
hur de lockar nya gäster till sina hotellverksamheter. Grönroos teori om 
vilka olika perspektiv företag kan använda sig utav vid tjänstekonkurrens 
är en teori som jag anser är bra vid analysering av hotellaktörerna. Där kan 
aktörerna analyseras och placeras i rätt perspektiv utifrån sina sätt att arbeta 
vid konkurrens. Grönroos andra teori som behandlar olika strategier 
företag har vid konkurrens, visar på olika sätt hotellaktörerna kan jobba 
mot gästerna. Till exempel att försöka behålla kunderna eller för att försöka 
varva nya vilket är en viktig teori som kan analysera hotellaktörerna i 
Umeås olika sätt att se på sina gäster.  
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3. METOD 
 

3.1 Fallstudiemetod 
 

I denna uppsats har en fallstudiemetod använts eftersom empirin har 
samlats in med två olika tillvägagångssätt. Via intervjuer samt via statistik, 
vilket en fallstudie har möjlighet att behandla då den lämpar sig till att 
användas vid två olika metoder (Yin, 2007).  
 
”Ett fall ska väljas på ett noga övervägt sätt med utgångspunkt i specifika 
kännetecken som går att finna i fallet – kännetecken som är synnerligen 
signifikanta för det praktiska problem eller den teoretiska fråga som 
forskaren vill undersöka” (Denscombe, sid 64, 2009).  
 
Eftersom denna studie besvarar hur hotellaktörer och destinationsbolag 
arbetar vid ökad konkurrens betyder det att detta är en förklarande studie 
(Yin, 2007). Enligt Yin (2007) är fallstudier användbara om studiens syfte 
är att studera aktuella skeenden i dess verkliga kontext. Eftersom denna 
studie besvarar hur hotellaktörer och destinationsbolag arbetar vid ökad 
konkurrens bedömdes metoden som rimlig. En fallstudie karakteriseras av 
att betona processer och relationer snarare än resultat och slutprodukter 
enligt Denscombe (2009). Fallstudier beskriver vad som händer inom 
inramningen för studien och utforskar nyckelfrågor som påverkar dem som 
befinner sig inom fallstudiens inramning. Dessutom förklarar denna studie 
orsaker till händelser och processer inom inramningen för studiens syfte 
och frågeställningar. Eftersom denna uppsats förklarar konkurrensen på 
hotellmarknaden i Umeå och hur hotellaktörer samt Visit Umeå arbetar 
med den rådande situationen ansågs en fallstudie lämplig då det ska vara 
tydliga gränser och visas en tydlig bild på vilket område som ska 
undersökas (Denscombe, 2009).  
 

3.2 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien låg till grund för att få ett underlag till intervjuerna. 
Sökningen efter litteratur gjordes genom Umeå Universitetsbiblioteks 
databaser. Sökord som användes var tjänstekonkurrens, konkurrens, 
hotellbransch, destination och destinationsutveckling. Vidare har relevant 
kulturgeografisk litteratur använts från tidigare studier och kurser från 
Turismprogammet så som till exempel Bohlin och Elbe (2003), Massey 
(1991), Gren och Hallin (2003) och Denscombe (2009).  
 

3.3 Urval  
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Respondenterna som är valda för denna studie, är valda för att de bedömdes 
ge mest värdefull fakta och ha erfarenhet om konkurrens och olika 
strategier att använda vid tjänstekonkurrens (Denscombe, 2009).  Urvalet 
av intervjupersonerna består av 5 personer som arbetar på 6 av Umeås äldre 
hotell där en av personerna är hotellchef på två av hotellen och svarade för 
båda hotellverksamheterna. Dessutom intervjuades Vd:n för Visit Umeå 
som har arbetat med destinationsutveckling de senaste 3 åren. 
Hotellverksamheterna etablerades innan 2011. Urvalet gjordes för att 
undersöka deras sätt att tänka och arbeta vid nyetableringar av 
konkurrenter. Därav har hotellaktörerna varit aktiva och verksamma i 
minst 5 år.  
 
Personer som intervjuades i denna uppsats:  
Anna Wikholm Kjellberg, VD på Visit Umeå AB.  
Anders Skönby, Hotelldirektör på Scandic Plaza och Scandic Syd.  
Joakim Fors, Hotellchef på Hotell Aveny.  
Helena Edvinsson, Hotellägare/Hotellchef på Hotell Teg.  
Andreas Edgardsson, Hotellchef på Hotell Dragonen.  
Jörgen Edlund, Kökschef på Hotell Björken.  
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Figur 1. Centrala Umeå med markering på de intervjuade hotellverksamheterna samt Rådhuset. Källa: Gjord av 
forskaren i GIS (Geografiskt informationssystem) 

 
De hotellverksamheter som undersökts i studien är hotell som är 
lokaliserade i centrala Umeå. Det som räknas som centralt i denna studie 
är fem kilometer i radie utgått från Rådhuset, vilket är inom det inringade 
området på kartan. Rådhuset valdes som en central punkt då det enligt 
forskaren anses vara mitt i Umeå centrum.  
 
För att beskriva varje hotellverksamhet som är placerade inom områdets 
avgränsningar (se figur 1) gjordes en tabell för att enkelt kunna se 
skillnader på hotellverksamheternas storlek och etableringsår.  
Tabellen visar vilket år hotellverksamheterna etablerades i Umeå, om 
hotellverksamheterna är med i någon hotellkedja eller inte, hur många 
hotellrum och bäddar de erbjuder samt om de medverkat i en intervju till 
denna studie (tabell 1). De gråmarkerade hotellverksamheterna på tabellen 
är de aktörer som ingår i urvalet till studien. Forskaren ansåg att Hotell 
Pilen inte skulle vara med i intervju då deras verksamhet etablerades 1900 
och var långt ifrån de andra verksamheternas etableringsår.  
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De hotellaktörerna som inte medverkade på intervju hade tidsbrist och/eller 
saknade viljan att medverka i undersökningen. Hotellaktörerna som inte 
kunde medverka var Clarion Collection hotell Uman, Best western hotell 
Botnia, Hotell gamla fängelset och OK Hotell (se tabell 1 nedan). 
 
 
Tabell 2. Centrala hotell i Umeå, dess etableringsår, tillhör kedja, antal rum och bäddar samt medverkan i 
intervju eller inte. 

Centrala Hotell i 
Umeå 

Etablering
sår 

Tillhör 
hotellkedja 

Antal 
rum  

Antal 
bäddar 

Deltagande i 
intervjustudie 

Hotell Pilen 1900 Nej 22 31 Nej 

First Hotel Dragonen 1970 Ja 70 137 Ja 

Scandic Umeå Syd 1972 Ja 161 386 Ja 

OK Hotell 1985 Nej 43 70 Inte möjlighet 
till medverkan 

Clarion Collection 
Hotel Uman 

1990 Ja 89 178 Inte möjlighet 
till medverkan 

Best Western Hotel 
Botnia  

1991 Ja 65 110 Inte möjlighet 
till medverkan 

Scandic Plaza Umeå 1992 Ja 196 374 Ja 

Hotell Björken 1994 Nej 246 541 Ja 

Hotel Aveny 2006 Ja 87 163 Ja 

Hotell Gamla 
Fängelset 

2007 Nej 27 36 Inte möjlighet 
till medverkan 

Hotell Teg 2011 Nej 12 23 Ja 

Comfort Hotell Winn 2013 Ja 185 370 Nej 

Stora Hotellet  2014 Nej 82 133 Nej 

U&Me 2015 Nej 162 310 Nej 

Elite Hotel Mimer 
Umeå 

2016 Ja 139 266 Nej 

Källa: Hotellens hemsidor samt via direktkontakt med hotellen. 
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3.4 Intervjumetod 

 
Intervjuerna som genomfördes var semistruktuerade, vilket betyder att 
intervjuaren hade en färdig mall med ämnen som diskuterades 
(Denscombe, 2009). Intervjusättet kan sammanfattas med några enkla ord; 
flexibilitet, utvecklande och utförligt, vilket då betyder att respondenten 
hade mycket utrymme att utveckla sina svar utförligt och vilket även gav 
utrymme till forskaren att vara flexibel med ordningsföljden av frågorna 
och att ställa följdfrågor (Denscome, 2009).  
För att förbereda intervjuerna genomfördes två intervjumallar (Se bilagor 
1,2 för intervjumall), en för hotellaktörerna samt en för Visit Umeå som 
brukades vid intervjuerna. För att respondenten skulle få en bättre inblick 
i ämnet så berättade forskaren om sig själv och vad uppsatsen handlade om 
vid första kontakttillfället med respondenterna. 
 
Vid själva intervjutillfället började forskaren ställa enkla avslappnade 
frågor om verksamheten, deras affärsidé och erbjudanden. Under 
intervjuns gång ställdes frågorna i intervjumallen. Ledande frågor undveks 
för att inte låta respondenten styras av forskaren. Vidare agerade forskaren 
tyst och lyssnade medan respondenterna berättade sina åsikter och tankar. 
Under intervju användes en mobil för att spela in och göra det möjligt att 
kunna gå tillbaka till respondenternas svar vid analysering av intervjuerna 
(Denscombe, 2009). Inspelningar gjordes även för att forskaren skulle 
kunna föra anteckningar på kroppsspråk och höjning/sänkning i rösten för 
att kunna få en helhet av intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014). Vid 
senare tillfälle kompletterades även några frågor via mail med Visit Umeås 
VD Anna Wikholm Kjellberg och Erja Back som arbetar med 
marknadsföring på Visit Umeå.  
 

3.4.1 Analys  
 
För att analysera intervjuerna har tematisk analys använts. Det är en analys 
som huvudsakligen analyserar, identifierar och rapporterar olika kategorier 
eller teman som kan hittas i intervjumaterialet (Braun och Clarke, 2006). 
Ett tema betyder att något viktigt har identifierats i empirin som har relation 
till forskningsfrågan. Under sammanställningen av resultatet hittades fyra 
olika kategorier som kommer att presenteras i resultatet och som ska svara 
på studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna är utveckling, 
konkurrens, locka besökare och locka gäster. 
 
Den största utmaningen var att tolka intervjuerna. Tolkning är ett måste för 
att få ner svaren på papper vilket blev omöjligt att göra utan personlig 
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påverkan enligt Kvale och Brinkmann (2014). Statistiken som var 
inhämtad från SCB jämfördes med vad respondenterna svarat. Detta för att 
få en syn på vilken påverkan som destinationen och aktörerna fått av den 
ökande konkurrensen i hotellbranschen.   
 

3.5 Statistikmetod  
 
Statistiken som innehåller uppgifter om belagda bäddar, disponibel 
kapacitet, beläggningsgrad och logiintäkter sammanställdes med hjälp av 
Excel där resultaten grupperades årsvis, månadsvis och ämnesvis.  
Statistiken visar på utvecklingen i hotellbranschen årsvis för att få en bild 
på hur destinationsutvecklingen inom boendesektorn sett ut mellan åren 
2005-2015. Anledningen till att just åren 2005-2015 valdes var för att 
kunna se utvecklingen i destinationen under längre tid samt för att kunna 
undersöka hur hotellaktörerna har arbetat under en längre tid.  
När grupperingarna var avklarade gjordes linjegrafer och en tabell för att 
presentera data och hitta trender och olika mönster i hotellbranschens 
utveckling, detta också för att skapa begriplighet med data (Denscombe, 
2009). Linjefigurer visar enkelt upp hur utveckling sett ut under en period 
och förändringar över tid medans tabeller enkelt visar upp olika aktörer 
som kan jämföras (Denscombe, 2009).  
För att enklare få en bild på urvalsområdet gjordes en karta i ArcGIS. För 
att få data till kartan laddades filer med data ner från Sveriges 
Lantbruksuniversitet som därefter sammanställdes i ArcGIS. Kartan visar 
Umeå tätort och hotellverksamheterna som intervjuades samt rådhuset i 
Umeå. Hotellaktörerna markerades med hus, centrumområdet markerades 
med en cirkel fem kilometer från Rådhuset vilket forskaren ansåg var mitt 
i centrum.  
 

3.6 Metoddiskussion 
 
Vid intervjuer är det viktigt att vara medveten om vilken sin roll är i 
skapandet av empirin. Enligt Denscombe (2009) kan intervjudata vara en 
del av en tolkningsprocess som innebär att jag som forskare tar med 
personliga uppfattningar, åsikter och preferenser i tolkningens process. 
Vilket i senare också kan beröra val av intervjufrågor och tolkning av 
statistik samt siffror som behandlas i denna studie. Därför har jag kopplat 
samman den insamlade intervjudata med statistik som grund och som jag 
kan finna stöd i. Styrkan med intervjuer är att en tolkning och 
utskriftsprocess har gjorts av mig, vilket då blir reflexivetet av mig som 
forskare. Det betyder att empirin får en betydelse utifrån mitt syfte med 
intervjuerna, alltså kan svaren ha tolkats opartiskt (Denscombe, 2009). 
Detta har jag tagit hänsyn till i tolkningen och forskningsprocessen då jag 
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som forskare har försökt genomföra tolkningsprocessen genomtänkt, 
systematiskt och tydligt för att resultatet inte ska visa upp mina subjektiva 
värderingar och övertygelse (Denscombe, 2009).  Dessutom har jag gjort 
en tydlig reflexiv redogörelse för val av tillvägagångssätt och metoder för 
att möjliggöra en granskning av forskningsprocessen (Denscombe, 2009).  
 
Syfte är att kolla på de olika hotellaktörernas och destinationsbolagets 
konkurrensstrategier samt att kolla på hur de arbetar vid konkurrens och 
för att locka gäster och besökare. Eftersom det kan vara ett känsligt ämne 
att prata om konkurrens för hotellaktörerna kan detta påverka svaren de ger 
mot hur verkligheten egentligen ser ut. 
 
En bristande bit i statistikdelen var att det saknades uppgifter för år 2008 i 
logiintäkterna vilket kan göra statistiken missvisande. Men eftersom det 
inte gick att finna någon mer statistik hos Visit Umeå och de har betalt för 
att få all statistik från SCB. Jag kontaktade även SCB själv för att se om de 
hade statiskt för år 2008, men svaret jag fick var att vända mig till 
destinationsbolaget annars kostade det pengar för att få ut statistiken.  
Därför valde jag att utesluta 2008 från figuren som visar logiintäkterna i 
resultatet.  
 
Det hade kunnat användas annan typ av insamling av empirin för att fånga 
fler av hotellverksamheterna i Umeå och få deras syn på konkurrensen i 
Umeå men eftersom jag valde att göra djupintervjuer tog det längre tid. Det 
var inte alla aktörer som hade den tiden att lägga på en intervju och det var 
inte heller alla som hade viljan att medverka vilket påverkade antalet 
intervjuer som denna studie behandlar. Ett alternativ skulle kunna varit att 
skicka iväg skriftliga intervjuer och på så vis skulle aktörerna kunna svara 
när de ansågs ha tid. Däremot skulle detta påverkat intervjuernas djup och 
antagligen inte blivit lika väl utformade som djupintervjuer som användes 
i denna studien.   
 

3.6.1 Reliabilitet och Validitet  
 
Vid intervjuer är det viktigt att veta hur sanningsenlig studien är, alltså hur 
valid den är. Det finns möjlighet till att göra kontroller för att se om 
respondenten ger trovärdiga svar genom att bekräfta det av andra 
människor. Däremot kan det skapa problem när det handlar om en persons 
privata liv så som känslor, erfarenheter och uppfattningar (Denscombe, 
2009). Vilket är något jag som forskare har varit medveten om men 
eftersom de respondenter som intervjuades till studien är mycket erfarna 
inom sina verksamheter och anses till hög grad vara tillförlitliga. För att 
försäkra ytterligare trovärdighet av intervjuerna har jag intervjuat sex 
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respondenter. Realiteten har jag varit medveten om under studiens gång då 
det innebär hur tillförlitliga intervjuerna är (Denscombe, 2009). Genom att 
spela in intervjuerna har det gett mig möjlighet att gå tillbaka och lyssna 
igenom svaren som respondenterna sagt och inte hittat på vad som sagts. 
Användningen av utvecklande frågor har också varit en del i hur 
tillförlitliga mina intervjuer har varit.  
 

3.6.2 Etniska överväganden 
 
De personer som har blivit intervjuade kontaktades via telefon. Vid 
telefonsamtalet presenterades uppsatsen, dess syfte och ämnesområde. 
Därefter ställdes frågan om de skulle kunna tänka sig att vara med på en 
intervju som var beräknad att pågå i ca 20 minuter. Vid intervjutillfället 
ställdes frågan om de önskade att vara anonyma eller om de tillät att jag 
skrev ut deras namn i uppsatsen, vilket alla intervjupersoner tillät. Alla 
intervjuade personer fick informationen om att det var möjligt att dra 
tillbaka sin medverkan i intervjun när som helst. Även fick de frågan om 
det var okej att intervjun spelades in, vilket de sex respondenterna tyckte 
(Denscombe 2009). 
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4. RESULTAT 
 

4.1 Umeås och hotellbranschens utveckling 
 
Det har hänt mycket i Umeå de senaste åren och en stor orsak till att Umeå 
har blivit en välkänd stad är på grund av kulturhuvudstadsåret 2014. 
Kulturhuvudstadsåret lockade till sig 800 000 besökare och 
marknadsfördes över hela världen (Umeå kommuns hemsida, 2016).  
Umeå blir allt större och fler stora företag väljer att etablera sig i staden, så 
som IKEA och Elite Hotels.  
 
Umeå har som mål att öka sin befolkning till 200 000 invånare till 2050, 
vilket är en ökning på 80 000 personer på 25 år (Umeå Kommuns hemsida, 
2016). 2005 ökade  befolkningen med 862 personer att jämföra med 1159 
personer år 2015 (SCB, 2016 och Visit Umeå, 2016).  
Staden erbjuder två universitet, en designhögskola, en arkitekthögskola, 
skogssektorn, konstnärliga campus och ett fungerande näringsliv (Visit 
Umeå 2016).  
 
“Nu etablerar sig IKEA, de skulle aldrig etablera sig i en stad som de inte 
tror har en tillväxtpotential. Det händer ju saker här och titta nu Elite, en 
sån kedja med den typ ut av verksamhet, de har gjort sin läxa. Det är inte 
för inte de har valt att etablerat sig här i Umeå.” (Anna Wikholm 
Kjellberg).  
 
De senaste 3 åren har nyetableringar och utbyggnader av hotellaktörer varit 
ett faktum i Umeå. Innan byggnationerna skett har det funnits tid för de 
befintliga hotellverksamheterna att förbereda sig. Hotellverksamheterna 
har haft tid att tänka ut strategier och rikta in sig mer åt specifika 
målgrupper och marknader konstaterar Anna Wikholm Kjellberg.  
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Figur 2. Hotellbranschens disponibla kapacitet och antal belagda hotellrum i Umeå mellan åren 2005-2015. Källa: 
SCB 

 
Utveckling för hela Umeås hotellkapacitet samt antal belagda rum syns i 
figur 2. Från och med 2005 till och med 2011 var det en relativt stabil 
disponibel kapacitet i Umeås hotellmarknad medans de belagda rummen 
under samma år har ökat varje år. 
Under åren 2012 och 2013 har dock en minskning skett i totala antal rum, 
samt en minskning i de belagda rummen. Det är en minskning i belagda 
rum men inte lika stor minskning som i den disponibla kapaciteten under 
åren 2012-2013. 
Det var under 2012 och 2013 Stora Hotellet var stängt för renovering och 
dessutom la Hotell Wasa ner sin verksamhet 2011-2012 (Wasa hotell, 
2015).  
 
Utvecklingen av de totala tillgängliga rummen i Umeå har svängt under de 
senaste åren, men det är under 2015 som den största kapaciteten och högst 
antal belagda hotellrum för hotellbranschen i Umeå är uppmätta. Därför är 
det också idag den största konkurrensen på hotellmarknad någonsin i 
Umeå.  
Beläggningen ligger över 300 000 och närmar sig 350 000 antal belagda 
rum år 2015 vilket är en ökning på mer än 100 000 belagda rum sedan 2005 
(se figur 2). Däremot har inte belagda rum haft samma ökning som den 
disponibla kapaciteten de senaste året vilket betyder att beläggningsgraden 
har sjunkit (se figur 2).  
 
”Det är positivt för destinationen att den disponibla kapaciteten på 
hotellrum ökar eftersom det då finns möjligheter att skapa fler evenemang 
och större event” (Jörgen Edvald).  
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Figur 3. . Beläggning för Umeås hotellmarknad i procentenheter mellan åren 2005-2015. Källa: SCB. 

I figur 3 visas Umeås beläggningsgrad mellan åren 2005 till 2015. 
Beläggningsgraden förklarar hur stor del av den befintliga kapaciteten av 
hotellrum som utnyttjas eller är belagda i genomsnitt per år. I 
beläggningsgraden syns en stor skillnad mellan de fem första åren som 
undersökts till de fem senare åren.  
Högsta beläggningsgraden i Umeå var under 2014, vilket berodde på 
kulturhuvudstadsåret anser Anna Wikholm Kjellberg. Efter 
kulturhuvudstadsåret 2014 sjönk beläggningsgraden till 63 % samma nivå 
som 2013. Vilket egentligen betyder att det var fler belagda rum 2015 
jämfört med 2014 eftersom det fanns mer disponibel kapacitet (se figur 3).   
Utvecklingen från 2005 till 2015 är en ökning på belagda rum med nio 
procent. Den största ökningen skedde mellan 2010 och 2011 då det ökade 
med totalt fem procentenheter. Som nämnt tidigare var åren 2012 och 2013 
år då två hotell lades ner vilket skulle betyda att kapacitetsutnyttjandet 
borde varit högre de åren då mindre kapacitet fanns tillgängligt.  
 
”Det kan vara så att många större grupper som planerat in möte i Umeå 
under 2012 och 2013 blev tvungna att avboka då det inte fanns plats för 
dem i stadens hotellrum” (Erja Back).  
 
Dessutom la ”Convention bureu” ner sin verksamhet 2011, vilket var en 
medlemsorganisation med syfte att marknadsföra Umeå som 
konferensstad. Till skillnad från Visit Umeå sysslade de inte med event 
eller centrumutveckling utan samordnade medlemsföretagen på mässor 
och höll i olika säljaktiviteter för de befintliga aktörerna i Umeå enligt Erja 
Back.  
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”Umeå är en stad med puls, det händer mycket och det är en oerhört 
expansiv ort. Universitetet bidrar till mångkultur med många olika 
människor, staden influeras av universitetet och det byggs mycket. Det 
finns shopping, idrott, skog, centrum och friluftsliv” (Anders Skönby).  
 
När alla bolag i Umeå arbetar tillsammans kan konkurrens mot Göteborg, 
Malmö och Stockholm börja vilket är bra för Umeå och kan göra så att 
staden utvecklas ännu mer anser Anders Skönby.  
 

4.2  Konkurrensen inom boendesektorn i Umeå 
 
 
Utvecklingen i Umeå har påverkat hotellbranschen. Konkurrensen har ökat 
vilket märks i sänkta priser på hotellrum. Priset på affärsresemarknaden 
har sjunkit år 2016 och vissa hotell har valt att lägga priserna väldigt lågt 
vid avtal med olika företag för att de inte ska byta hotell enligt Helena 
Edvinsson. Dessutom har nästan alla Umeås hotell renoverats. Detta för att 
inte förlora gäster till de nyetableringar som tillkommit på marknaden de 
senaste åren samt för att möta de framtida etableringarna i Umeå de 
kommande åren konstaterar Joakim Fors.   
 
 
 

 
Figur 4. Logiintäkt i Umeå mellan åren 2005-2007 och 2009-2015. Källa: SCB 

Figur 4 presenterar det totala logiintäkterna per år i Umeå mellan åren 2005 
till 2015 med undantag året 2008 då det inte fanns statistik. Den största 
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förändringen för logiintäkterna i Umeå är mellan 2013 till 2014 då 
intäkterna ökade. Det som skiljer åren åt är ca 50 miljoner kronor vilket är 
den största ökningen under undersökningsåren. Mellan 2014 och 2015 
minskade intäkterna något, vilket betyder att kulturhuvudstadsåret hade 
inverkan på Umeå som destination. Det som skiljer åren 2005-2015 åt är 
ca 130 000 000 kr i intäkter.  Logiintäkterna i Umeå kan jämföras med den 
disponibla kapaciteten för att se på hur konkurrensen har påverkat 
hotellbranschen.  

Figur 5 redovisar genomsnittlig intäkt/RevPar per tillgängligt hotellrum i 
Umeå. För att räkna ut RevPar delas de totala intäkterna med den totala 
kapaciteten av rum på marknaden. Intäkterna var höga per rum under 
2014. 2015 sjönk medelpriset något men var fortfarande högre än 2013 
års genomsnitt pris per tillgängligt rum. 2008 är ett år då det inte gick att 
finna statistik angående logiintäker. December och januari månad är 
månader som beläggningen är väldigt låg på hotellverksamheterna i 
Umeå, vilket syns tydligt på RevPar då priset per tillgängligt rum minskar 
jämfört med november och februari månad.  
 
Dessutom minskar intäkterna i april och juli per tillgängligt rum.  
 
”Det kan bero på att helgdagar som till exempel påsk och valborg firas i 
april månad dessutom arrangeras inte evenemang på samma utsträckning 
i april som i andra månader” (Anna Wikholm Kjellberg).  
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Juli månad är den traditionella semestermånaden och oftast åker folk 
utomlands istället för att bo på hotell i Sverige, dessutom är det inte några 
affärsresenärer som reser under juli månad vilket minskar intäkterna för 
hotellverksamheterna i Umeå konstaterar Anna Wikholm Kjellberg. Under 
juli månad brukar hotellaktörerna ha speciella ”weekenderbjudanden” för 
att locka gästerna till hotellen, vilket betyder att priserna sänks berättar 
Anna Wikholm Kjellberg.  
 
 

 
Figur 6. RevPar i genomsnitt per år. Källa: SCB 

Figur 6 visar RevPar i genomsnitt per år. Detta för att det tydligare ska ges 
en bild på utvecklingen år från år i det genomsnittliga priset per rum i 
Umeå. Priset per rum har ökat från 2005 till och med 2014. Mellan 2014 
och 2015 sjönk priset men 2015 genomsnittliga pris var fortfarande högre 
än det var 2013. 2014 års genomsnittliga priser  
 
Ökningen av priset per hotellrum från 2005 till 2015 i genomsnitt är stor. 
Det har skett en ökning från i genomsnitt 332kr per tillgängligt rum till i 
genomsnitt 540kr per tillgängligt rum vilket är en ökning på ca 200kr per 
rum i genomsnitt.  
 
Enligt Visit Umeås statistik ser prognoserna för 2016 väldigt lovande ut, 
detta eftersom det är många konferenser som är inbokade och dessutom är 
ökar bokandet av citybreaks (weekendresor) i Umeå.  
 
”Men den ökande konkurrensen är ett faktum och det kommer bli tuffare 
när de hotell som planerar att etablera sig i framtiden kommer på plats” 
(Anna Wikholm Kjellberg).   
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Ur destinationsperspektiv är Umeås hotellutveckling med de senaste årens 
nyetableringar och vidare utökningar det absolut bästa läget som en 
destination kan befinna sig i anser Anna Wikholm Kjellberg.  
 
“Det som bör göras vid ett utökat utbud är att jobba med försäljning och 
marknadsföring, detta gäller inte endast Visit Umeå utan också 
hotellaktörerna i Umeå. Det gäller för dem att ligga på och gå ut och jobba 
mot slutkund, mot operatörer och mot press för att få tillbaka så mycket 
som möjligt från denna situation” (Anna Wikholm Kjellberg, Visit Umeå). 
 
Den enorma tillväxten som varit de senaste åren har tillkommit eftersom 
efterfrågan av hotellrum har varit så pass stor. Hotell Björkens position på 
hotellmarknaden i Umeå är lite speciell då målgruppen skiljer sig från 
resterande hotell i Umeå. Hotellet är lokaliserat i nära anknytning till 
Norrlands universitetssjukhus och har ett samarbete med landstinget vilket 
gör att de alltid kan garantera en viss beläggning enligt Jörgen Edlund. 
 
“Jag brukar säga att konkurrens är bra, det gör att du som kund får en 
bättre produkt av alla som finns på marknaden både de nya och de som 
redan finns, alla vässar till sig helt enkelt” (Anders Skönby). 
 

4.3  Hotellverksamheternas sätt att arbeta för att locka nya gäster  
 
Hotellverksamheterna har under en längre tid haft det ganska lugnt på 
marknaden eftersom det väldigt länge varit underskott på hotellrum. Det är 
först nu som hotellaktörerna känner av konkurrensen och börjar arbeta med 
olika strategier för att locka nya gäster och försöka behålla de gamla.  
 
Hotell Dragonen är oftast fullbokat under veckodagarna och märker av den 
ökade konkurrensen på helgerna. De jobbar väldigt aktivt för att behålla 
sina gäster med att bland annat erbjuda halvpension och andra förmånliga 
erbjudande. De kan ibland också sänka sina priser men det går inte att 
sänka för mycket, anser Andreas Edgardsson. Hotell Björken använder 
Booking.com och Expedia.com för att möta marknaden och jämföra sina 
priser mot konkurrenternas och på så vis använda sig utav strategisk 
prissättning. Ett annat sätt hotellverksamheten har arbetat för att locka fler, 
nya gäster var att gå med i First-Hotell koncernen. Koncernen är en stor 
kedja i norden med 90 hotell (First hotells hemsida, 2016).  
 
”Bygga ut hotellverksamheten är det absolut främsta målet, vi vill ha 
ungefär dubbelt så många hotellrum som vi har idag. Samtidigt försöka 
behålla samma personliga och familjära hotell” (Andreas Edgardsson).  
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Många av hotellverksamheterna i Umeå har valt att bygga om och renovera 
sina hotellbyggnader för att locka gäster och möta konkurrensen. Ett hotell 
som har gjort detta nyligen är Hotell Aveny, där de genomgick en 
renovering av hotellrummen enligt Joakim Fors. Hotell Aveny profilerar 
sig som ett designhotell med färgstarka inslag. Hotell Avenys arbetssätt för 
att locka nya gäster är att först och främst ta hand om stamgästerna och ha 
service i högsta klass konstaterar Joakim Fors. Personlig service och 
personligt gästbemötande förhöjer upplevelsen. Det är mötet som avgör om 
gästen blir nöjd eller inte. Ett annat sätt hotellverksamheten arbetar för att 
locka fler och nya gäster är att Hotell Aveny erbjuder fri tillgång till ett 
förstklassigt gym i anknytning till hotellverksamheten berättar Joakim 
Fors.  
 
Hotell Tegs konkurrensstrategi är att vara den personliga och familjära 
hotellverksamheten. De erbjuder stora möjligheter till parkering för  bilar, 
släp och större fordon, dessutom erbjuds kvällsfika. Eftersom hotell Teg är 
ett arbetarhotell kommer oftast gästerna hem sent på kvällen och är då i 
behov av mat. Helena Edvinsson använder inte sig utav rörliga priser, utan 
har använt samma strategi de senaste 4 åren. Detta främst för att ha en ärlig 
konversation med gästerna och få dem att känna sig trygga och inte lurade 
av vilket pris de betalar. Detta är också ett sätt att locka nya gäster, då det 
inte är många hotellverksamheter som använder ”ärliga” priser enligt 
Helena Edvinsson. Däremot har hotellaktören börjat skapa olika avtal med 
företag för att säkerställa att de inte väljer något annat hotell nästa gång de 
kommer till Umeå. Hotell Tegs framtida mål är att fortsätta driva 
hotellverksamhet på det vis som det görs idag och fortsätta vara det 
hemtrevliga hotell som har en mer personlig standard jämfört med de större 
hotellaktörerna i Umeå. Hotell Tegs målgrupp är hantverkare som 
veckopendlar och målet är att behålla dessa gäster och fortsätta vara deras 
förstahandsval. 
 
Det som Hotell Björken erbjuder men som inte många andra hotell i Umeå 
har är halvpension. Tanken med det konceptet är att gästerna ska vara kvar 
på anläggningen men också att det ska upplevas som en ”prisvärd 
upplevelse” enligt Jörgen Edlund. Verksamheten försöker anpassa sig och 
bli ett mer kommersiellt hotell och inte endast verka som ett patienthotell. 
På helgerna omstruktureras verksamheten för att möta den privata 
marknaden Strategin är att locka till sig nya gäster på den kommersiella 
marknaden, framförallt så äldre privatpersoner och familjer enligt Jörgen 
Edlund. 
Hotellverksamheten ligger lite utanför stan men har fortfarande 
gångavstånd till Umeås alla restauranger och affärer.  
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Vid omstrukturering för att möta den privata marknaden krävs vissa 
ändringar i hotellets planering som till exempel att skapa en bar. Vilket 
deras nuvarande gäster inte bryr sig om då det främst är patienter. Däremot 
kan Hotell Björken aldrig bli som andra kommersiella hotell just av den 
anledningen att det alltid bor patienten på hotellet och då är det inte lägligt 
att ha hög musik eller disco på helgerna enligt Jörgen Edlund. 
 
“…tittar man på vilka företag som har avtal med vilka hotell så har i stort 
sätt alla företag i Sverige idag avtal med Scandic” (Anders Skönby). 
 
Scandics konkurrensstrategi är att ligga på “midmarket”, alltså att vara mitt 
i hotellmarknaden när det gäller erbjudande och upplevelser. De båda 
Scandichotellen i Umeå attraherar i stort sätt alla typer av kunder, beroende 
på vilken säsong som pågår och vilken dag i veckan det är enligt Anders 
Skönby. Affärsresenärer kommer oftast på veckodagarna medans 
privatresenärerna oftast kommer på helgerna. Då kan det många gånger 
vara så att affärsresenärerna kommer tillbaka på helgerna med familjen  
anser Anders Skönby. Scandic har valt att satsa extra mycket på att utbilda 
personalen i service, det är mötet med gästen som gör skillnaden. Scandic 
försöker vara det hotell som företagarna väljer att bo hos i förstahand. Ett 
annat sätt som Scandic använder sig av för att locka nya gäster är att 
försöka ha de bästa och mest attraktiva företagsavtalen enligt Anders 
Skönby.  
 
Målet för de båda Scandic verksamheterna är att själva budskapet och 
erbjudandet ska vara samma. Eftersom de tillhör en kedja så är själva 
grundbudskapet samma men sen möter de olika hotellverksamheterna olika 
kundgrupper beroende på hotellets lokalisering. Eftersom Scandic Plaza är 
ett cityhotell och Scandic Syd är ett ”väghotell” har de helt olika 
förutsättningar och kunder som de i framtiden vill behålla.  
Att fortsätta växa och fortsätta ha en positiv ekonomisk framgång och följa 
med i marknadsutvecklingen är Scandic Syd och Plazas framtida mål. 
Dagligen rapporterar Scandic in siffror som visar på vilken beläggning, 
pris och kapacitet som varit under dagen. Därefter kan Scandic jämföra 
detta resultatet med andra hotell som skickar in samma siffror och på så vis 
kan de ha en bättre koll på hur de ligger till på marknaden och hur väl de 
attraherar sina gäster enligt Anders Skönby.  
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4.4  Destinationsbolagets sätt att arbeta för att locka besökare till 
Umeå 

 
Visit Umeå, arbetar dagligen med någon typ av marknadsföring eller 
försäljning för att gynna boendesektorn, besöksnäringen och för att 
fortsätta utveckla destinationen. Arbetet för att utveckla Umeå som 
destination har pågått de senaste tre åren och hotellverksamheterna har 
märkt stor skillnad från tidigare år på hur aktörerna har samverkat gällande 
evenemang och andra arrangemang enligt Anna Wikholm Kjellberg.  
 
Det är genom evenemang, möten och konferenser som Umeå kan locka 
besökare. Personer utifrån kommer och besöker Umeå, vilket bidrar till en 
positiv ekonomisk tillväxt.  
Umeå är Norrlands största stad och desto mer hotellkapacitet destinationen 
har, desto större chans finns det att få fler besökare och även större 
evenemang och konferenser. Däremot kan Umeå aldrig bli Jokkasjärvi 
eller Dubai men genom bra evenemang kan Umeå attrahera genom att 
naturen är runt hörnet samtidigt som stadskärnan är i nära anknytning 
enligt Anna Wikholm Kjellberg. En stor styrka Umeå har är att Visit Umeå 
stöttar evenemang med hjälp av en budget. Vilket också gör att Umeå vågar 
satsa mer på sina olika arrangemang anser Anna Wikholm Kjellberg.  
 
Strategin som Visit Umeå använder sig av för att locka fler besökare till 
Umeå är olika paketeringar av resor via sociala medier, via hemsidan och 
genom att visa sig vid olika möten berättar Anna Wikholm Kjellberg. Visit 
Umeå kan via de olika kanalerna forma det utbud som kan locka besökare 
till Umeå på bästa sätt. De arbetar väldigt offensivt, speciellt vid 
privatturism, genom att vara med på olika evenemang och synas. De har 
möjlighet till att paketera olika hotell och aktiviteter till gäster eftersom de 
har tillgång till alla hotellaktörer i staden och kan på så vis binda samman 
hotell och aktiviteter till exempel evenemang.  
 
För att långsiktigt locka besökare till Umeå arbetar Visit Umeå mot de 
prioriterade marknaderna så som Finland, Norge och Tyskland. Detta görs 
för att upprätthålla relationer men också för att bearbeta dem så att 
relationerna förnyas hela tiden enligt Anna Wikholm Kjellberg. Ett 
exempel på att upprätthålla relationer är att Visit Umeå flera gånger i 
månaden skickar ut information till olika resebolag om nya evenemang 
som ska hållas i Umeå. Flera olika bussbolag i Finland och Norge kan i sin 
tur planera paketresor till Umeå med buss och hotell. På samma vis skickas 
informationen till Wasaline (färga som går mellan Umeå och Vasa i 
Finland) och till de flygbolag som flyger till Umeå för att de ska kunna 
planera in det i sina kalendrar och kanske skapa något paket till sina gäster.  
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För att locka stora möten och konferenser till Umeå handlar det om mycket 
mer långsiktiga strategier. Det som arbetas med idag kan vara möten och 
konferenser om två, tre eller fyra år men det finns vissa möten som ska 
hållas bara några veckor efter att en förfrågan kommit in. Det som Visit 
Umeå då gör är att skicka iväg offerter till de olika intressenterna där hotell 
lyfts fram och refereras.  
 
”Oftast tävlar Umeå mot andra städer i Norrland och då gäller det att 
skapa det snyggaste och bästa offerterna och erbjudandena för att just 
Umeå ska få det mötet” (Anna Wikholm Kjellberg). 
 
Evenemang är något som Visit Umeå jobbar mycket med, eftersom det 
bidrar med mycket inresande och för att det skapar attraktioner till Umeå.  
 
“Så länge brännbollsyran bara är i Umeå så kommer vi ha ett högt antal 
inresande” (Anna Wikholm Kjellberg) 
 
Därför arbetar Visit Umeå också för att behålla och hjälpa de lokala 
evenemangen. Däremot jobbar Visit Umeå mer för att behålla, stötta och 
stärka de lokala och större evenemang som redan finns idag mer än att 
stötta nya evenemang, eftersom att de äldre evenemangen genererar mer  
tillbaka till destinationen. Det är evenemang som fyller hotellrummen allra 
bäst och då hjälper Visit Umeå evenemangen med marknadsföring 
eftersom det bidrar till att det kommer fler inresande till Umeå menar Anna 
Wikholm Kjellberg.  
 
Ett sätt för Visit Umeå att se hur evenemang påverkar Umeås boendesektor 
är att kolla på kapacitetens förändring under evenemangets tid. En 
destination är väldigt beroende av att det finns hotellkapacitet för att 
destinationen ska kunna utvecklas som ett besöksmål. Därför medför en 
stark hotellutveckling en stor potentiell besöksmålsutveckling vilket Visit 
Umeå strävar efter enligt Anna Wikholm Kjellberg.  
 

5 DISKUSSION 
 
Denna studie undersöker hur konkurrens inom hotellbranschen påverkar 
hotellaktörer samt hur den påverkar destinationen och kan relatera till både 
positiva och negativa effekter vid en höjning av konkurrensen på 
hotellmarknaden. Det var ganska delade meningar mellan hotellaktörerna 
angående hur de såg på den ökade konkurrensen. Vissa ansåg att det var 
stenhård konkurrens nu och påverkade dem vissa dagar i veckan, 
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framförallt helgerna fredag till söndag. Andra hotellverksamheter ansåg att 
konkurrensen inte hade påverkat dem någonting. Destinationsbolaget 
däremot såg bara fördelar med den konkurrens som Umeås hotellbransch 
har idag. Detta eftersom det bidrar till en större möjlighet att hålla större 
konferenser och evenemang i Umeå. Däremot kände destinationsbolaget 
en viss osäkerhet för hur det skulle gå i framtiden när de nya planerade 
hotelletableringar byggs. Osäkerhet för hur de redan befintliga hotellen 
kommer påverkas av ytterligare konkurrens på marknaden.  
 
Den första forskningsfrågan handlade om vilken syn de olika 
hotellaktörerna har på den rådande konkurrensen inom boendesektorn.  
Resultaten från studien visar att hotellaktörernas syn på den rådande 
konkurrensen inom boendesektorn var väldigt spridd. Två av 
respondenterna hade märkt av att priserna på hotellrum börjat sänkas vilket 
främst gjorts vid avtal med företag. Det strategiska sätt att hantera 
konkurrens kan jämföras med en av Grönroos (2014) konkurrensstrategier 
prisperspektivet. Det betyder att hotellaktörerna sänker priset på hotellrum 
vid högre konkurrens för att de verksamheterna riktar sig till de gäster som 
anser att priset är mest värdeskapande på ett hotell.  
 
Konkurrensen i hotellbranschen medför att aktörerna måste arbeta ännu 
hårdare med att marknadsföra sig, annars kommer det påverka aktörerna i 
form av att beläggningen sjunker speciellt på de dagar där beläggningen 
inte var hundraprocentig tidigare enligt Andreas Edgardsson. Enligt 
Wrigth (2013) är det ett måste att marknadsföra sig för att locka nya gäster 
som kan fylla upp det nya utbud som har uppstått.  
 
En stor satsning på renoveringar har gjorts på nästan alla Umeås hotell. 
Vilket skulle kunna vara en strategi som används i hotellbranschen då 
kvalitén kan vara väldigt avgörande för vad vissa kunderna upplever att 
de får för det betalda priset (Vargo och Lusch 2008). De menar också att 
det är kunden som alltid är delaktig i värdeskapandet av både produkter 
och tjänster. Dessutom kan renoveringar har gjorts för att möta upp 
konkurrensen med de nyetablerade hotellen som är nybyggda med bättre 
standard och kvalité. Det är därför hotellverksamheterna i Umeå valt att 
satsa på renoveringar, vilket även Joakim Fors på hotell Aveny nämnde 
under intervjutillfället.  
 
Konkurrens är bra och gör att kunderna får en bättre produkt av alla som 
finns på marknaden, nya som gamla enligt Anders Skönby. Det enda 
hotellet som inte ser på konkurrensen som en egentlig orosfaktor är Hotell 
Björken vilket beror mycket på deras samarbete med universitetssjukhuset 
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samt med landstinget. Hotell Björkens utgångsläge är av en helt annan 
inriktning av hotellverksamhet än de andra hotellaktörerna.  
 
Den andra forskningsfrågan som studeras i denna uppsats är på vilket sätt 
som stadens hotellaktörer hanterat situationen och vilka 
konkurrensstrategier de använder. Denna forskningsfråga kan enkelt 
kopplas samman med Grönroos fyra strategiska konkurrensstrategier 
(2014).  
Hotell Tegs aktuella strategi är att försöka driva hotellverksamheten som 
ett hemtrevligt och personligt hotell. Den senaste tiden har de valt att satsa 
på avtal med företagen för att de ska återkomma även nästa gång. 
Hotellverksamhetens aktuella strategi kan jämföras med Grönroos (2014) 
kärnproduktperspektiv. Då det är kärnprodukten som ligger i fokus men 
oftast den teknologiska utvecklingen av hotellverksamheten ligger lite efter 
då det inte anses vara lika viktigt för gästerna. Risken med denna strategi 
är att bli utkonkurrerade av verksamheter som har bättre teknologi för lägre 
kostnad (Grönroos, 2014).  
 
Den aktuella strategin för Hotell Aveny är att de håller hotellet litet för att 
få ett mer personligt gästbemötande vilket förhöjer upplevelsen. Enligt 
Hotell Aveny är det mötet med gästen som avgör hur gästens upplevelse 
slutligen blir, därför väljs personalen väldigt noggrant. Denna strategi 
syftar att utveckla kundrelationer vilket kan jämföras med Grönroos (2014) 
serviceperspektiv. Genom att gästen får tjänster utöver kärnprodukten 
bildas ett totalt tjänsteerbjudande (Grönroos, 2014).  
 
Den aktuella strategin för Scandic Syd och Scandic Plaza är att fortsätta 
ligga på ”midmarket” men även att ha en service i världsklass. Dessutom 
att fortsätta ha en positiv ekonomisk framgång och följa med i 
marknadsutvecklingen (Anders Skönby). Denna strategi är väldigt 
utåtriktad och synlig, därför skulle Grönroos (2014) strategiska 
imageperspektiv kunna jämföras med Anders Skönys strategi för 
hotellverksamheterna. Imageperspektivet satsar på 
marknadskommunikation för att visa upp sitt varumärke (Grönroos, 2014). 
Strategin utgår från en stabil kärnprodukt vilket också är utgångspunkten i 
kundens värdeskapande, dessutom kräver strategin mycket kapital.  
 
Hotell Björken har ett annorlunda utgångsläge och arbetar inte som de 
andra hotellverksamheterna med strategier. Deras främsta gäster är 
patienter vilket kommer vara en gäst som alltid är behov av boende i nära 
anknytning till sjukhuset. Därför är lokaliseringen väldigt betydelsefull för 
Hotell Björken men också samtidigt att ha en miljö som patienterna trivs 
och känner sig trygga i. Därför skulle ett kärnproduktperspektiv passa in 
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bra för Hotell Björkens verksamhet. Syftet är att leverera en kärnprodukt 
med bra kvalité och bra standard, teknologin är mindre viktig (Grönroos, 
2014).  
 
Den aktuella strategin för Hotell Dragonen är att bygga ut ungefär dubbelt 
så många rum som de har idag för att konkurrera på marknaden enligt 
Andreas Edgardsson. Dessutom är en strategi att höja och sänka priserna 
utifrån efterfrågan som Andreas Edgardsson använder för att möta 
konkurrensen.  
Prisperspektivets är en strategi som menar att det är priset som utgör 
gästens värde för tjänsten, vilket passar in i Hotell Dragonens strategi enligt 
mig.  
 
För att hotellverksamheterna ska nå ut med sina olika perspektiv till rätt 
gäst gäller det att marknadsföra sig rätt.  
Att behålla sina nuvarande gäster kan vara ett väldigt bra mål men 
samtidigt kan det vara svårt att behålla gästerna utan att jobba med något 
som gynnar kunden i längden. Grönroos (2014) har en teori som beskriver 
hur företag kan arbeta i tjänstekonkurrens och vad deras mål är gentemot 
kunderna. Då finns det som nämns i teoridelen tre olika sätt att ta hand om 
kunder: värva nya kunder, behålla kunder och få kunder att ingå i en 
relation med företaget. Här har alla hotellverksamheterna som behandlas i 
studien ungefär samma plan. Planen är att försöka behålla sina nuvarande 
kunder. Marknadsföringens syfte blir då att göra kunderna nöjda med det 
de köpt så att de bestämmer sig för att köpa igen. Kundengagemanget från 
företaget blir att försöka få ta en del av kundens plånbok enligt Grönroos 
(2014).  
 
Det är viktigt att marknadsföra sina varor/tjänster korrekt för att skapa ett 
kundengagemang enligt Grönroos (2014). Dessutom är det viktigt att veta 
vilka marknadsföringen riktar sig till. Hotellaktörerna bör alltså välja hur 
de vill marknadsföra sig till gästerna för att locka dem till verksamheterna 
och även för att behålla dem, vilket också är de flesta hotellaktörernas mål.  
 
Den tredje forskningsfrågan berör ämnet om vilken syn destinationsbolaget 
har på den rådande konkurrensen inom boendesektorn.  
Visit Umeås syn på konkurrensen är till mesta del positiv då det ökar 
möjligheterna för destinationsutveckling enligt Anna Wikholm Kjellberg. 
I dagsläget är Umeås konkurrensnivå i hotellbranschen på en hanterbar 
nivå för aktörerna på marknaden. Det har blivit tuffare men samtidigt så 
har det fått hotellägarna och cheferna att få upp ögonen på hur de arbetar 
och hur de väljer att positionera sig mot slutkund konstaterar Anna 
Wikholm Kjellberg. Detsamma gäller Umeå som destination i helhet, det 
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är nu alla olika verksamheter känner konkurrensen som har skapats de 
senaste åren av att IKEA öppnar, Avion shoppingcentrum, Elite Hotel och 
flertal andra hotell. Den konkurrens har varit något som har saknats i Umeå 
tidigare, vilket nu gör att det blir bättre service, bättre produkter och att 
verksamheterna måste tänka mer på sina strategier och tänka taktiskt för 
att klara sig på marknaden.  
 
Umeå är i en tillväxtfas som nyss har börjat växa. Jag anser att Umeå ligger 
i tillväxt steget enligt Butlers livscykelmodell (2006) och har gått förbi 
introduktionsstadiet men har inte riktigt mognat ännu. Även om många i 
staden anser att Umeå har fått nog av nyetableringar i form av hotell och 
affärer så skulle det finnas plats för fler etableringar. Detta framförallt för 
att framtidsmålen för Umeå är så pass höga och många nya bostäder 
planeras byggas.  
 
Eftersom det alltid har funnits ett behov av övernattning, har det inte varit 
tal om överetableringar ännu. Resultatet av den disponibla kapaciteten har 
ökat väldigt mycket från 2013 till 2015 vilket beror på tre nyetableringar 
av hotell i Umeå. Jämförs däremot kapaciteten med kapacitetsutnyttjande 
så är det egentligen bara 2014 som kapacitetsutnyttjandet har ökat, vilket 
skulle kunna ses som en risk då kapaciteten har ökat men 
kapacitetsutnyttjandet är på samma nivå 2015 som 2013 enligt mig.  
Fler etableringar på hotellmarknaden gör destinationsbolaget oroligt, 
däremot talar allt för Umeå eftersom fler och fler företag väljer att hålla 
konferenser och möten i staden berättar Anna Wikholm Kjellberg under 
intervjutillfället.  
 
Den fjärde och sista forskningsfrågan berör ämnet om hur de 
destinationsansvariga i Umeå arbetar för att locka fler gäster till Umeå och 
vilka strategier de använder sig av.  
 
Destinationsbolaget Visit Umeå arbetar på två olika vis för att locka olika 
besökare. För att locka privatresenärer arbetar de väldigt mycket med olika 
paketeringar av resor till Umeå, via sociala medier, via hemsidan och 
genom att visa sig vid olika möten. Via de olika kanalerna kan visit Umeå 
forma det utbud som kan locka besökare till Umeå på bästa sätt. De arbetar 
väldigt offensivt, speciellt vid privatturism, genom att vara med på olika 
evenemang. De har möjlighet till att paketera olika hotell och aktiviteter 
till gäster eftersom de har tillgång till alla hotell i staden och kan på så vis 
binda samman hotell och aktiviteter till exempelvis evenemang.  
Vid konferenser och möten tänker Visit Umeå mer långsiktigt då det oftast 
kommer in förfrågningar om att hålla konferenser flera år innan de i själva 
verket ska hålla rum enligt Anna Wikholm Kjellberg.  
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För att locka besökare från utlandet arbetar Visit Umeå även på den 
marknaden långsiktigt och skickar ut information om kommande 
evenemang och andra händelser i Umeå till olika företag som tillexempel 
Wasaline eller flygbolag så att de i sin tur kan bygga ihop paketresor och 
trycka på de evenemang som händer i Umeå. Det gäller för Visit Umeå att 
hela tiden jobba på relationerna med de länder som oftast reser till Umeå 
så som Norge, Finland och Tyskland.  En taktik kan då vara att använda en 
snävare och mer inriktad marknadsföringsstrategi (Wright, 2013). 
Dessutom krävs det att hela destinationen har enhetlig bild på hur de vill 
se ut i andra länder och på andra marknader i Sverige (Larsson, 2003). För 
att lyckas förmedla en enhetlig marknadsföringsbild krävs det också att alla 
aktörer i destinationen har samma mål och tanke på hur de vill att Umeå 
ska locka hit fler besökare (Larsson, 2003). Att en destination som har 
samma mål och som känns enhetligt för besökaren får en bättre bild av 
destinationen. Om alla aktörer känner att de är delaktiga i destinationens 
utvecklande och växande kommer även besökaren känna denna stolthet 
bland destinationens befolkning vid sitt besök, vilket medför att fler 
personer vill besöka destinationen.  
 
Idag har Umeå som destination ett litet kliv till för att få en sammanhållning 
inom destinationen. Enligt Larsson (2007) bör alla aktörer stäva efter 
samma mål med marknadsföringen för att det ska ge maximala effekt 
tillbaka till destinationen. Vilket även Anna Wikholm Kjellberg sa under 
intervjun att alla aktörer behövs och måste hjälpa till för bästa resultat att 
locka människor och inte bara förlitar sig på Visit Umeå som 
marknadsförare. Därför får jag uppfattningen av att det krävs ett 
sammanflätat mål som alla verksamheter ska vara fullt medvetna om, 
vilket de inte riktigt är idag men inte heller långt ifrån enligt mig som 
forskare.  
 
Eftersom platser betyder olika mycket för olika personer enligt Massey 
(1991) är hotellverksamheterna också placerade på olika ställen i Umeå för 
att nå ut till sin målgrupp/kundgrupp. Två väldigt starka exempel på detta 
är Hotell Teg och Hotell Björken. Hotell Teg är lokaliserade i nära 
anknytning till ett stort industriområde som är under ständig bebyggelse. 
Deras plats är deras produkt lika mycket som själva verksamheten är 
produkten. Detta eftersom deras kundgrupp väljer hotellet inte bara för 
deras verksamhet utan också för deras lokalisering i Umeå. Hotell Björken 
har en lokalisering som verkligen är värdefull för deras främsta kundgrupp. 
Närheten till sjukhuset är deras produkt och betyder allt för att deras gäster 
ska bo hos dem. Platsen är Hotell Björkens produkt vilket de också 
marknadsför sig med. Aktörer gör ofta det för att få en ”universal produkt” 
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av platsen för att nå ut till så många som möjligt (Warnaby & Medway, 
2013). 
 
Framtiden för hotellbranschen i Umeå kan verka lite som en utmaning 
enligt mig som forskare. Även om det inte ligger i denna studies syfte att 
analysera framtidens nyetableringar och utmaningar är det en faktor som 
alla intervjupersoner har tagit upp och är oroliga inför.  
Det är ett faktum att fler hotellaktörer är på väg att öppna upp i höst och 
nästkommande år vilket medför en stor förändring i den disponibla 
kapaciteten. Detta betyder att det behöver komma fler besökare och läggas 
fler konferenser och möten än något tidigare år i Umeå för att fylla upp de 
nya rummen. Däremot ser Visit Umeås prognoser väldigt lovande ut då det 
är många konferenser och möten som är inbokade det kommande året. 
Resten återstå och se och skulle kunna vara ett intressant forskningsområde 
i framtiden. 
 

5.2  Förslag till fortsatt forskning 
 
För fortsatt forskning inom ämnet skulle jag rekommendera att analysera 
den verkliga påverkan vid fler nyetableringar på Umeås hotellmarknad. 
Kanske framförallt efter 2016 då det etablerats fler hotell vilket kan bli en 
väldigt intressant studie enligt mig eftersom det antagligen kommer vara 
en synlig påverkan på de redan befintliga hotellverksamheterna och tydliga 
skillnader från tidigare år kan förmodas hittas i statisk.   

6 SAMMANFATTNING 
 
Att turismbranschen idag är en växande industri är ett faktum, men en 
växande industri skapar även hög konkurrens på marknaden.  
Forskningssyftet med denna studie var att ta reda på hur de befintliga 
hotellaktörerna uppfattar och hanterar  konkurrens inom hotell branschen i 
Umeå samt hur Umeås destinationsbolag uppfattar och hanterar den 
ökande konkurrensen i  staden. För att ta reda på detta gjordes intervjuer 
med fem hotellansvariga och en destinationsbolagsansvarig samt samlade 
in statistik om hotellbranschen i Umeå via SCB. Urvalet för intervju 
personer valdes utifrån verksamheternas etableringsår. Hotellaktörernas 
syn på nyetableringar och förändrat läge i branschen samt utifrån deras 
personliga kompetens och trovärdighet.  
 
Resultatet visar utifrån de fyra olika kategorierna - Umeås och 
hotellbranschens utveckling, Konkurrensen inom boendesektorn, 
Hotellverksamheternas sätt att locka gäster samt destinationsbolagets sätt 
att locka besökare, att utvecklingen av Umeå under tid är en del av den 
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ökande konkurrensen. Det framkom bland aktörerna att de inte ansåg att 
konkurrensen idag var ett hot mot deras verksamheter då konkurrensen 
öppnar upp stora möjligheter för Umeå som destination att hålla i större 
evenemang och konferenser. Destinationen såg också ljust på den rådande 
konkurrenssituationen. Däremot kom studien fram till att det krävs ett 
samarbete bland aktörerna för att få en helhetsbild av Umeå som 
destination vid marknadsföringssyfte vilket även lockar fler besökare och 
gäster.  
 
Umeå har varit ett intressant studieområde, mycket för att det är en växande 
stad och för att hotellbranschen är ett hett ämne i Umeå just nu. Umeås mål 
är att öka sin befolkning med 80 000 invånare fram till 2050 möjliggör 
möjligheten att öppna nya och utvidga befintliga verksamheter. 
Huvudfokus borde dock i dagsläget vara att strategiskt marknadsföra Umeå 
som destination och hitta en enhetlig bild av destinationen som alla aktörer 
är medvetna om och arbetar för.  
 
Slutsats: Umeås utveckling i hotellbranschen är ett hett ämne. Jämförs 
hotellmarknadens ökning i intäkter de senaste 7 åren i Umeå med hela 
rikets ökning i intäkterna för hotellbranschen är det en skillnad på nio 
procent (till Umeås fördel). Detta betyder att utvecklingen i Umeå går 
snabbare fram genomsnittligt än i Riket. Vilket är ett resultat som verkligen 
ger Umeå möjligheter i framtiden.  
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7.4  Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjumall 1 
 
 
Visit Umeå  
Intervju frågor Visit Umeå  
 
Semistrukturerad Intervju  
 
Berätta om dig själv och din roll på Visit Umeå.  
Vad du har för relation till Umeås boendesektor?  
 
Beskriv boendesektorn som en del av destinationens utveckling 
 
Vad använder ni för slags teorier vid destinations utveckling?  
 
Hur ser ni på den rådande konkurrensen i hotellbranschen? 
 
Hur arbetar Visit Umeå för att utveckla boendesektorn i Umeå? 
Tror ni det kommer bli överetablering av hotell?  
 
Varför tror ni att många hotell väljer att etablera sig i Umeå och inte i andra 
städer runtomkring?  
 
Kan hotellbranschens utvidgande vara till fördel för att Umeå ska bli 
Norrlands ledande huvudstad?  
 
Är besöksnäringen i Umeå varierade på säsong eller när kommer oftast 
turister, vilken utsträckning på ett år?  
 
Bilaga 2: Intervjumall 2 
 
Hotellen  
Intervjufrågor Hotellen 
Hotell : 
  
Hur vill du beskriva ert hotell? Vilka typer av tjänster och produkter 
erbjuder ni? Vad har ni för affärsidé?  
  
Vilka är era framtida mål med verksamheten?   
  
Vilken är er främsta målgrupp? 
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Hur skulle ni beskriva situationen för hotellbranschen i Umeå för tillfället? 
 
Hur har konkurrensen hitintills påverkat er verksamhet? 
                      - Vilka konkurrensfördelar ser ni att ni har? 
                      - Vad konkurrerar ni med? 
                      - Hur anser ni att konkurrensen påverkar 
hotellen/destinationen i Umeå? 
                      
Har era strategier för att möta konkurrensen i Umeå förändrats över tiden? 
Hur? Varför? 
  
Vad särskiljer er från konkurrenterna? Vad erbjuder ni som inte de gör? 
  
Beskriv Umeå som destination! 
 


